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b) základní údaje o škole 

 

Název školy:  

 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace 

 

Adresa školy: 

 Slezská 1100, Orlová – Poruba 735 14 

 

Odloučená pracoviště: 

 ZŠ U Kapličky 595, Orlová – Lutyně 

 ZŠ ulice Jarní č. 400, Orlová –Poruba  

 MŠ Radost s.r.o., Ke Studánce č. 1033, Orlová -Lutyně  

 ZŠ Doubrava, č. 546  

 ZŠ K. Dvořáčka 1230  

 

Datum zařazení do sítě škol: 

 1.9.1996 

 

Kapacita školy dle zařazení: 

 570 žáků 

 

IZO:   

 102 168 971 

 

Identifikátor zařízení:  

 600003981 

 

IČ: 

 62331680 

 

Datová schránka:  

 yjcx4d 

 

Bankovní spojení:  

 Komerční banka, a.s.  41639791/0100 

 

Telefon: 

 596 511 647 
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Statutární orgán (ředitelka): 

 Blanka Zátopková 

 

Statutární zástupce (zástupce ředitelky): 

 Martin Szymik, DiS. 

 

Webové stránky: 

 www.zus-orlova.cz 

 

Email: 

 kancelar@zus-orlova.cz 

 

Zřizovatel: 

 Moravskoslezský kraj 

 

Adresa: 

 28. října 117, 702 18 Ostrava 

 

Kontakty: 

 www.kr-moravskoslezsky.cz           posta@kr-moravskoslezsky.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zus-orlova.cz/
mailto:kancelar@zus-orlova.cz
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
mailto:posta@kr-moravskoslezsky.cz
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Charakteristika školy: 

 

Historie ZUŠ J. R. Míši, Slezská 1100, Orlová-Poruba sahá do roku 1931, kdy byla otevřena pod 

názvem Hudební škola odboru Slezské Matice osvěty lidové. Vyučující se potýkali s nelehkými 

pracovními podmínkami až do roku 1957, kdy škola obdržela konečně svou vlastní budovu – vilu po 

řediteli cihelny. V roce 1962 se pak stěhovala do budovy polského gymnázia v Orlové na Obrokách, 

výuka také probíhala na orlovských základních školách v odpoledních hodinách.  

 

V září 1978 byla slavnostně zahájena výuka ve vlastní nově postavené budově v Orlové-Porubě, kde 

se vyučuje dodnes. Lidová škola umění dostala v roce 1990 název Základní umělecká škola a od roku 

1995 má právní subjektivitu. Od roku 2002 nese škola čestný název ZUŠ J. R. Míši v Orlové-Porubě po 

významném orlovském rodákovi Jiřím Rudolfu Míšovi, který se zasloužil o rozvoj hudební kultury v 

regionu.  

 

Na škole pracovala celá řada vynikajících pedagogů, kteří dlouhá léta tvořili svou umělecko-

pedagogickou činností dobrou pověst orlovské školy. Mezi absolventy školy se najdou mnozí, kteří si 

zvolili jako svou celoživotní profesi uměleckou nebo pedagogickou dráhu.  

Smyslem výuky na umělecké škole je poskytnutí základů uměleckého vzdělávání, podpora 

všestranného muzicírování a příprava mládeže nejen k profesionální umělecké dráze, ale především k 

umělecké činnosti amatérské. Mnozí žáci hrají v různých souborech a uplatňují tak odbornou výuku, 

kterou jim poskytují pedagogové. Velkým přínosem v umělecké činnosti je partnerství s polskou a 

slovenskou školou, které přineslo možnost porovnání uměleckých výkonů s žáky z jiných škol, dobré 

kontakty s vyučujícími s konzultacemi k pedagogicko-uměleckým otázkám. Společné aktivity 

partnerských škol vrcholí na mezinárodních koncertech.  

 

Na základě účinnosti zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, platném znění, a v 

souladu s metodickým pokynem MŠMT čj. 31 479/99-14 k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 

106/1999 Sb. je škola subjektem, který je povinen poskytovat veřejnosti informace vztahující se k její 

působnosti. Výše uvedená povinnost byla realizována především formou ústních dotazů ze strany 

fyzických i právnických osob, které v souladu se zákonem nebyly evidovány. V tomto školním roce 

byla podána jedna žádost podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Tato 

žádost byla vyřízena v zákonné lhůtě. 

 

Souhlas rodičů či zákonných zástupců – s pořizováním a použitím fotodokumentace, videozáznamů a 

audiozáznamů při práci s žáky a se zveřejňováním výsledků školní práce a úspěchů žáků v rámci 

školních a mimoškolních soutěží a přehlídek a akcí školy je řešen formou písemného souhlasu 

uvedeného na přihlášce žáka.  

Ochrana osobních údajů žáků i učitelů je ošetřena podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 

údajů.  

 

Výuka na ZUŠ probíhá dle platného rozvrhu hodin, který schvaluje ředitelka školy. Výuka dle 

jednotného rozvrhu hodin může probíhat od 12.00 do 19.30 hodin, ve 20 hodin se budova školy 

uzamyká. Na odloučených pracovištích je školní režim dodržován dle požadavků ředitelů ZŠ nebo MŠ.  
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Provozní záležitosti mohou rodiče řešit v dopoledních hodinách a odpoledních hodinách v budově v 

Orlové-Porubě, ulice Slezská, to v době od 9.00 do 11.00 nebo od 13.00 do 16.00 hodin. 

Ve sledovaném roce se stále diskutuje o otázce přesunutí výuky ze stávající budovy do jiných 
vhodných prostor, které nebudou tak finančně náročné na provoz a údržbu. 

Jednou z variant zřizovatele je přesunutí výuky do volných prostor Gymnázia a Obchodní akademie 
na ulici Polní, ke které se přiklání i převážná většina zaměstnanců školy. 

Proti tomuto záměru však ostře protestují hlavní aktéři sepsané petice. Vedení města Orlová rovněž 
požaduje zachování výuky ve stávajících prostorech. 

Hlavní důvody případného přestěhování školy do menších a levnějších prostor jsou pouze 
ekonomické (levnější provoz, údržba, možnost snížení úplaty rodičů za vzdělávání a využití vybraných 
finančních prostředků hlavně na zkvalitnění podmínek výuky). 
 

 

Ve dnech 06. -07. května 2016 proběhlo na ZUŠ J. R. Míši Orlová pod záštitou náměstkyně hejtmana 

Mgr. V. Palkové Ústřední kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů. 

Moravskoslezský kraj také tuto soutěž podpořil finanční částkou 100 000 Kč. Soubory - vítězové 

krajských kol, se sjely již 5. 5. 2016 na ubytovny do Karviné a Ostravy. Během dvou soutěžních dnů 

hodnotily výkony soutěžících tři odborné poroty  -  v kategoriích s převahou dřevěných dechových 

nástrojů, zobcových fléten a žesťových nástrojů. Umělecká úroveň komorních souborů byla vysoká, 

každá soutěž měla absolutního vítěze – v zobcových flétnách a dřevěných nástrojích dokonce dva. 

Vyvrcholením soutěže byl Koncert vítězů, který proběhl dne 8. 5. 2016 a záštitu nad ním převzal 

starosta města Orlová ing. T. Kuča. Město Orlová poskytlo ceny pro účastníky koncertu vítězů 

(poukázky na noty v ceně 10 000). Orlovská škola zabezpečovala vše – dopravu, ubytování, stravování 

i samotnou soutěž. Dle účastníků byla organizace soutěže bezproblémová a tak poděkování za 

výbornou organizaci a prezentaci školy, zřizovatele i města Orlová si zaslouží všichni zaměstnanci 

orlovské umělecké školy. 
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c) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se 

zápisem ve školském rejstříku 

 

 

Obory vzdělání: 

Hudební obor  

Výtvarný obor 

Taneční obor 

 

 

Výuka probíhá podle platného ŠVP ZUŠ J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace od 1.9.2012 a podle 

učebních plánů hudebního oboru, vydaných a schválených MŠMT ČR pod č. j. 18 418/95-25 ze dne 

26. června 1995, s účinností od 1. září 1995, vzdělávacího programu tanečního oboru schváleného 

MŠMT ČR pod č. jednacími 17 620/2003-22 a 17 621/2003-22 ze dne 7. května 2003 s platností od 

01. 09. 2003 a učebních plánů výtvarného oboru schváleného MŠMT ČR dne 3. 5. 2002 pod č. j. 18 

455/2002-22 s platností od 1. 9. 2002.  

 

Výuka přípravného studia, 1., 2., 3, a 4. ročník I. stupně a všech ročníků II. stupně ve všech oborech 

byla realizováno podle Školního vzdělávacího programu Základní umělecké školy J. R. Míši, Orlová, 

příspěvková organizace. 

 

d) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 

 Celkem Přepočtených  

Počet zaměstnanců 27 + 1 RD 20,74 

Počet pedagogických pracovníků 20 + 1 RD 15,38 

Počet provozních pracovníků 7 5,36 

 

Pedagogický sbor školy je plně kvalifikován. Vyučující se aktivně zapojují do dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků a tak si prohlubují svou kvalifikaci.  

Řada učitelů pracuje v okresních, krajských a ústředních sekcích uměleckých rad ZUŠ a účastní se 

profesních aktivit. Mnozí pedagogové jsou také členy různých odborných porot při uměleckých 

soutěžích a přehlídkách. 

 

 

Závazný limit počtu pracovníků nebyl překročen. 
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poř. 

číslo 

Kvalifikovaný 

ano/ne 

obor úvazek odborné sekce 

1. ano zpěv 0,39  

2. ano zpěv 0,17  

3. ano TO 0,43  

4. ano klavír 1  

5. ano klavír 1  

6. ano zpěv 0,57  

7. ano klavír 1 OUR 

8. ano bicí 0,52  

9. ano housle 1 OUR 

10.  ano skladba, kytara 1  

11. ano klavír 1  

12. ano zpěv 1 OUR 

13. ano HN, klavír 1 OUR, KUR 

14. ano klavír 1  

15. ano trubka 1 OUR 

16. ano příčná flétna RD OUR 

17. ano příčná flétna 0,78  

18. ano Kytara 0,26  

19. ano akordeon 0,26  

20. ano VO 1 OUR 

21. ano housle 1 KUR, OUR, ÚUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

poř. 

číslo 

pracovní zařazení  úvazek 

1. hospodářka 1 

2. ekonomka 1 

3. uklízečka 0,53 

4. uklízečka 0,53 

5. uklízečka 0,59 

6. školník 1 

7. šatnářka 0,71 

74% 

10% 

16% 

Podíl zaměstnanců v 
jednotlivých úsecích 

úsek pedagogický

úsek hospodářský a ekonomický

úsek dělnický
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Škola se organizačně člení na oddělení. Činnost každého oddělení je metodicky spravována a 
koordinována uměleckým garantem – předsedou oddělení, který stojí v jeho včele. 
Jednotlivá oddělení se pravidelně scházejí na svých poradách, na kterých se zabývají rozvojem 
metodické práce, poznatky 
z dalšího vzdělávání učitelů, koordinací soutěží a dalšími úkoly z oblasti pedagogického procesu. 
Metodicky byla činnost pedagogických zaměstnanců členěna následovně podle oborů: 
 

 oddělení klávesových nástrojů 

 oddělení dechových nástrojů a bicích  

 oddělení strunných smyčcových nástrojů  

 oddělení elektronických klávesových nástrojů a akordeonů 

 oddělení pěvecké 

 oddělení kytarové 

 oddělení HN a PHV 

 oddělení taneční 

 oddělení výtvarné 
 

e) údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 

 

Přijímací řízení a průzkumy talentovaných žáků proběhly ve školním roce 2015/2016 na počátku 

června a během září 2015. Probíhají formou Dnů otevřených dveří, kdy si mohou rodiče konzultovat 

zájem o obor s odborným pedagogem. 

Přijímání žáků v hudebním oboru probíhá formou různých cvičení a úkolů, kdy se zkoumá hlasový 

rozsah, intonace, sluchová orientace, hudební paměť a rytmus. Forma zkoušení je úměrná věku 

dítěte. Ve výtvarném oboru jsou žáci vybíráni dle výtvarného projevu přinesených výkresů a podle 

práce, kterou zhotovují v rámci přijímacího řízení. V tanečním oboru se zjišťují předpoklady pro 

pohybové vyjádření.  

Ve všech oborech jsou o provedených zkouškách vedeny záznamy. 

 

Ve školním roce 2015/2016 bylo ke studiu přijato celkem 171 nových žáků.  

Z toho: v hudebním oboru 104 žáků  

ve výtvarném oboru 34 žáků  

v tanečním oboru 26 žáků 

 

 

POČET ŽÁKŮ v jednotlivých oborech: 

Počet žáků 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Hudební obor 367 371 356 345 343 324 

Taneční obor 34 29 30 30 26 36 

Výtvarný obor 61 58 65 89 88 96 

Absolventi 25 27 24 36 37 29 
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Žáci hudebního oboru podle nástrojů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

   

Výuka v ZUŠ probíhala v souladu s platnými učebními dokumenty, učitelé využívají vlastní zpracované 

studijní plány, vyučující využívají pestré nabídky notového materiálu (převážně vlastního) ve výuce 

hudební nauky se využívá pracovních sešitů. Motivace učiva v individuální, kolektivní i skupinové 

výuce je na velmi dobré úrovni, ve výuce se uplatňují mezipředmětové vztahy, docházka do 

povinných předmětů – HN, KH, čtyřruční hra je dobrá, nebyla zaznamenána zvýšená absence žáků ve 

výuce.  

 

Ve školním roce 2015/2016 pokračovalo postupné přecházení od starých učebních plánů k výuce 

podle školního vzdělávacího programu (ŠVP). Podle tohoto programu se vzdělávají žáci přípravných 

ročníků a žáci prvního až čtvrtého ročníků I. stupně a všichni žáci II. stupně. 

 

Vyučující vytvářejí u žáků pracovní návyky k systematické práci, k samostatné a pravidelné přípravě, k 

prezentaci výsledků své práce a zdokonalování vlastních schopností, a tak je motivují k celoživotnímu 

učení.  

 

Vyučující pravidelným zadáváním úkolů a kontrolou jejich plnění trvale formují morálně-volní 

vlastnosti žáků a návyky potřebné k dlouhodobé činorodé práci.  

Součástí vzdělávacího procesu je prezentace výsledků práce na veřejnosti doma i v zahraničí, 

vyučující se účastní vzdělávacích akcí. 

 

Z konferenčních zpráv za I. a II. pololetí vyplývá, že větší zájem o studium na ZUŠ mají trvale děvčata. 

Studijní zaměření Počet žáků 

Hra na klavír 130 

Hra na klávesy 31 

Hra na akordeon 2 

Hra na housle 8 

Hra na kytaru 20 

Hra na zobcovou flétnu 48 

Hra na příčnou flétnu 5 

Hra na saxofon 3 

Hra na trubku 5 

Hra na bicí nástroje 12 

Sborový zpěv 11 

Sólový zpěv 36 

Skladba 6 

Přípravná hudební výchova 18 
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 Celkem Vyznamenání Prospěl Neprospěl Ostatní 

Hudební obor 324 265 8 0 51 

Taneční obor 36 17 0 0 8 

Výtvarný obor 96 63 0 0 33 

Celkem 456 354 8 0 106 

 

 

Žádný žák školy nebyl vyloučen pro neprospěch ani z jiného důvodu.  

 

Údaje o absolventech 

 

Ve školním roce 2015/2016 absolvovalo celkem 29 žáků, z toho 2 žáků na I. stupni a 7 žáků  

na II. stupni. Nejvíce absolventů bylo v hudebním oboru a to 26, ve výtvarném oboru byli 3 

absolventi.  

 

Všichni žáci absolvovali veřejným absolventským vystoupením, které mělo podobu absolventského 

koncertu, veřejné třídní předehrávky nebo absolventské výstavy. 

 

Přijetí žáků na střední umělecké školy 

 

Jeden žák hudebního oboru ve studijním zaměření hra na trubku byl přijat na Janáčkovu konzervatoř 

v Ostravě a dvě žákyně výtvarného oboru byly přijaty na Střední uměleckou školu v Ostravě. 

 

Úspěchy v soutěžích 

 

Jeden soubor reprezentoval ZUŠ J. R. Míši, Orlová v okresním kole soutěže ZUŠ v komorní hře 

s převahou dechových nástrojů. V této soutěži získali zlaté pásmo.  

 

Žákyně výtvarného oboru získala od odborné poroty ocenění stříbrného plátna v celostátní soutěži 

animovaných filmů ANIMÁG 2016 v Kroměříži.  

 

V celostátní soutěžní přehlídce animovaných filmů studentů základních uměleckých škol OSKÁREK 

získala žákyně výtvarného oboru 1. místo. 

  

V soutěžní přehlídce „Múzy I. Hurníka“ se zúčastnili čtyři žáci a všichni získali zlatou múzu. 

V soutěžní přehlídce „Múzy L. Juřici“ reprezentovali naší školu žáci se 7 soutěžními čísly. Získali 5 

stříbrných a dvě zlaté múzu.   
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g) údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Naše škola neorganizuje prevenci sociálně patologický jevů jako samostatnou aktivitu. Jsme 

přesvědčeni, že již naše hlavní činnost je tou nejlepší prevencí sociálně patologických jevů. Důrazem 

na dlouhodobou a soustavnou práci nabízíme hodnotu, kterou nenabízí žádný jiný typ školy pro takto 

široké věkové rozpětí. Styl umělecké výuky sebou nese i další studijní povinnosti, kterým se žáci 

věnují ve svém volném čase.  

h) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Další vzdělávání pracovníků patří k prioritám naší školy. Organizuje individuálním samostudiem nebo 

účastí na akreditovaných vzdělávacích kurzech. Pedagogové využívají nabídky vzdělávacích institucí, 

ale sami také aktivně hledají semináře prohlubující jejich pedagogickou a metodickou úroveň.  

 

Ve školním roce 2015/2016 se naši pedagogičtí zaměstnanci zúčastnili těchto seminářů: 

Klavírní ateliéry -  1 učitelka 

Celostátní setkání učitelů výtvarných oborů – seminář – 1 učitelka 

Celostátní setkání učitelů tanečních oborů- seminář – 1 učitelka 

Interaktivní výuka prostřednictvím interaktivní tabule – 3 učitelé 

i) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Hlavní činností školy je poskytovat vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech. K již tradičním 

prezentacím školy patří žákovské koncerty, výstavy, mimoškolní vystupování, účast na soutěžích a 

přehlídkách. Vyučující připravují nejméně 1x ročně třídní žákovský koncert.  

 

Nejvýznamnější akce školního roku: 

 

Září 2015 

19.9. Vystoupení orchestru M.BAND na Festivalu národnostních kultur 

 

 

Říjen 2015 

27.10. Účast žáků na soutěžní přehlídce Múzy I. Hurníka 

 

 

Listopad 2015 

24.11. Žákovský koncert  
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Prosinec 2015 

3.12. Vernisáž výstavy „Svět dětské duše“ 

14.12. Vánoční koncert v DKMO 

19.12. Vystoupení žáků v evangelickém kostele v Bohumíně 

22.12. Vánoční koncert v evangelickém kostele v Orlové 

 

 

 

Únor 2016 

2.2. Žákovský koncert – Melodie z filmů, pohádek a muzikálů 

16.2. Vzpomínkový koncert na p. uč. V. Hajchla 

 

 

Březen 2016 

15.3. Žákovský koncert – Hrajeme spolu 

17.-18.3. Organizace a účast žáků v krajském kole soutěže ZUŠ ve komorní hře 
s převahou dechových nástrojů 

22.3. Žákovský koncert – Právě začínáme (Malí žáci) 

 

 

Duben 2016 

19.4. Rodiče s dětmi hrají a tvoří 

 

 

 

Květen 2016 

4.5. Účast orchestru M.BAND na koncertu orchestrů – ZUŠ L. Janáčka, 

Havířov 

6. – 7.5 Organizace ústředního kola soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou 
dechových nástrojů 

8.5. Koncert vítězů ústředního kola soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou 
dechových nástrojů 

10.5. I. absolventský koncert 

13.5. II. absolventský koncert 

19.5. Soutěžní přehlídka komorních ansámblů MÚZY L. Juřici 

20.5. III. absolventský koncert 

21.5. Vystoupení orchestru M.BAND v Doubravě 

23. – 25. 5. Dny otevřených dveří 

24.5. IV. absolventský koncert  

25.5. Koncert orchestru M.BAND a žáků skladby 

28.5. Vystoupení orchestru M.BAND na Dnech města Orlová 

31.5. V. absolventský koncert 
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Červen 2016 

3.6. Vystoupení orchestru M.BAND na Dni Orlovských novin 

10.6. Vystoupení žáku na akci Noc kostelů 

11.6. Vystoupení orchestru M.BAND na dnech města Studénka 

21.6. ZUŠ hraje, tančí, zpívá a maluje + slavnostní vyřazení absolventů a 

ocenění nejúspěšnějších žáků 

 

j) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 

 

 

Ve školním roce 2015/2016 proběhla v termínu od 07. do 10. prosince 2016 inspekce České školní 

inspekce. Výsledky inspekční činnosti jsou popsány v inspekční zprávě pod číslem jednacím ČŠIT-

1588/15-T. 

V závěru inspekční zprávy je konstatováno, cituji: 

 

„Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace je jednou z nejstarších hudebních 
škol v Moravskoslezském kraji, v roce 2016 oslaví 85. Výročí svého založení. Škola byla již od svého 
založení významným vzdělávacím a zejména kulturním centrem ve městě.“ 
 
„Silné stránky školy jsou: 
a) Dlouholetá tradice uměleckého školství v místě působení. 
b) Současný systém vedení školy zaručuje zkvalitňování podmínek, průběhu 
a výsledků vzdělávání s cílem optimálního rozvoje osobnosti žáků. 
c) Plně kvalifikovaný pedagogický sbor. 
d) Dlouhodobý záměr školy zohledňuje demografické i sociální podmínky školy. 
e) Spolupráce s vnějšími partnery je nadále aktivní a oboustranně prospěšná.“ 
 
„Slabou stránkou školy je: 
a) Vzdálenost školy od centra města, špatná dopravní dostupnost a nebezpečná lokalita v okolí školy. 
b) Rozsáhlost budovy a její finančně náročná údržba. 
c) Jedna z nejvyšších úplat žáků za vzdělávání v Moravskoslezském kraji. 
d) Ve většině případů nebylo v hospitovaných hodinách hudebního oboru využito sebehodnocení a 
vzájemné hodnocení. 
e) Poměrně vysoké procento žáků hudebního oboru s povolenou individuální formou vzdělávání 
povinného předmětu Základy hudby.“ 
 
„Česká školní inspekce doporučuje: 
a) Nadále usilovat o získání nových a vhodnějších prostor pro výuku všech uměleckých oborů. 
b) Zápisy z porad a pedagogických rad vést přehledně a účelně. 
c) Ve výuce hry na hudební nástroje pravidelně zařazovat relaxační část a zdůvodněné hodnocení s 
upozorněním na pozitiva i negativa s následným návrhem konkrétních postupů řešení. 
d) Ve výuce předmětu Základy hudby zařadit rovnoměrně hudebně-teoretické i praktické 
interpretační i poslechové činnosti. 
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e) Ve školním vzdělávacím programu ve výtvarném oboru rozpracovat očekávané výstupy do 
jednotlivých ročníků. 
f) Hledat řešení, jak postupně snížit procento žáků hudebního oboru uvolněných z docházky do 
povinného předmětu Základy hudby a Hudební seminář.“ 
 
 

k) základní údaje o hospodaření školy 

 

 

Informace o úplatě ve školním roce 2015/2016 

 

Úplata za vzdělávání 2015/2016 -  vnitřní směrnice 

dle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání 

Hudební obor  pololetně ročně 

Přípravná hudební výchova (kolektivní a skupinová výuka) 1 600,- 3 200,- 

Individuální nástrojová výuka, sólový zpěv, skladba 2 100,- 4 200,- 

Skupinová výuka 2 – 3 žáci 1 600,- 3 200,- 

Hra na druhý a další nástroj, zpěv, skladba (individuální výuka) 1 700,- 3 400,- 

Hra na druhý a další nástroj, zpěv (skupinová výuka) 1 300,- 2 600,- 

Pěvecký sbor    100,-  200,- 

Výtvarný obor  

Přípravná výtvarná výchova, I. , II. stupeň    1 600,- 3 200,- 

Odloučené pracoviště MŠ – přípravná výtvarná výchova 4-6 let 300,- 600,- 

Taneční obor  

Přípravná taneční výchova, I., II. stupeň  1 600,-  3 200,- 

 

Úplatu za vzdělávání je možné uhradit ve dvou splátkách a je stanoveno ve smyslu vyhlášky č. 

71/2005 Sb. Sb. o základním uměleckém vzdělávání.  

První splátka musí být uhrazena do 15. září 2015, druhá splátka nejpozději do 15. ledna 2016.  

Povinností rodiče je oznámit učiteli datum úhrady platby. 

 

Pokud úplata není uhrazena v uvedeném termínu, přestává být přihlášený žákem školy. Ze strany 

školy může být studium přihlášeného žáka ukončeno, poruší-li závažným způsobem školní řád, pro 

neprospěch.  Hudební nauka, komorní hra, souborová hra, čtyřruční hra jsou součástí výuky. Studium 

na ZUŠ lze dle § 7 ukončit pouze na základě písemné žádosti rodičů a to vždy ke konci pololetí. 

 Škola úplatu ani její část z důvodu plánování finančních nákladů žákům nevrací. 

 

Nejpozději do 14 září 2015 si mohou rodiče ve výjimečných  případech dohodnout na ředitelství 

školy splátkový kalendář ( úhrada 1 splátky musí být uskutečněna do 15.09.2015( čtvrtletní splátky, 

případně měsíční splátky)  

 

 ve školním roce 2015/2016 se sociální slevy žákům školy neposkytují  

  možnost je podat individuální žádost na Úřadu práce 
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Informace o hospodaření v roce 2015 

 

 

Náklady za hlavní činnost 

Spotřeba materiálu 148 642,28 

Spotřeba vody 3 905,00 

Spotřeba tepla 509 056,00 

Spotřeba el. enegrie 62 615,00  

Opravy a udržování 72 878,91 

Cestovní náhrady 33 395,00 

Služby 360 956,51 

Mzdové náklady 6 350 004,00 

Zákonné pojištění 2 108 545,00 

Povinné úrazové pojištění 25 794,00 

Příděl do FKSP 61 380,00 

Stravování zaměstnanců 13 120,00 

Preventivní prohlídky 1 900,00 

Školení a vzdělávání 15 030,00 

Ostatní prac. pomůcky 13 914,00 

Oprava osvětlení v HN 39 949,00 

Odpisy DM 238 052,40 

Daň z příjmů 7,53 

Kurzová ztráta 668,14 

DDHM 230 895,45 

 
Celkem 

 
10 290 708,22 

 

Výnosy za hlavní činnost 

Výnos úplaty 1 544 960,00 

Finanční výnosy 40,09 

Transfery 8 730 904,60 

 
Celkem 

 
10 275 904,69 

 

 

VH za hlavní činnost -14 803,53 VH za doplňkovou činnost 49 510,00 

 
Výsledek hospodaření celkem 

 
34 706,47 

 

 

  

 

 

 

Náklady za doplňkovou činnost 

Spotřeba vody 5 715,00 

Spotřeba el. energie 4 510,00 

Spotřeba tepla 8 754,00 

Odpisy DM 9 842,00 

 
Celkem 

 
28 821,00 

Výnosy za doplňkovou činnost 

Výnosy z pronájmu nemovitostí 59 352,00 

Výnosy za služby 18 979,00 

  

 
Celkem 

 
78 331,00 
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l) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

 

 

Ve školním roce 2015/2016 se Základní umělecká škola, J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace 

zapojila do projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách“ 

organizovaného Moravskoslezským krajem v rámci Regionálního operačního programu NUTS II 

Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osa 2 – Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 

Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání. 

Hlavním cílem tohoto projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání žáků ve 21 základních 

uměleckých školách zapojených do projektu. Dalšími, specifickými, cíli jsou rozšířit a modernizovat 

tyto základní umělecké školy, zvýšit efektivitu a atraktivitu výuky, zlepšit využívání moderních 

informačních technologií, zkvalitnit přípravu žáků pro případné studium na konzervatořích a školách s 

uměleckým zaměřením a zkvalitnit trávení volného času dětí a mládeže. 

 

Připravuje se projekt „Podpora uměleckého vzdělávání v ČR“, organizované společností PORTEDO – 
www.eurohudeka.cz 

m) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

 

Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

n) údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

 

Na základě doporučení kulturní komise a městské rady schválilo městské zastupitelstvo finanční 

dotaci z variabilního fondu kultury Města Orlová na tyto akce: 

 

 21. ročník celoměstské výtvarné soutěž „Svět dětské duše“ na téma „Vodní svět“ – ceny pro 

vítěze 

 Vánoční koncert v DKMO 14.12.2015 

 Koncert Rodiče s dětmi hrají a tvoří 19.04.2016 

 Koncert vítězů ústředního kola soutěže ZUŠ – komorní hra s převahou dechových nástrojů – 

08.05.2016 

 Soutěžní přehlídka komorních ansámblů ZUŠ MSK MÚZY L. Juřici dne 19.05.2016– dárkové 

poukázky 

http://www.eurohudeka.cz/
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o) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve 

vzdělávání. 

 

Na škole nepůsobí odborová organizace. 

ZUŠ J. R. Míši Orlová je členem Asociace základních uměleckých škol ČR.  

 

ZUŠ J. R. Míši je členem sdružení MÚZA –sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského 

kraje.  

 

Na škole pracuje pedagogická rada a umělecká rada. Umělecká rada plánuje a realizuje veškeré školní 

umělecké činnosti. Pedagogická rada je poradním orgánem ředitelky školy. Navrhuje veškeré 

umělecko-pedagogické záměry, připravuje významné školní akce, které vznikají také ve spolupráci s 

městem Orlová a s podporou SRPŠ při ZUŠ.  

 

SRPŠ při ZUŠ Orlová-Poruba podporuje činnost školy: Finančně přispívá na kostýmy v TO, částečně 

financuje soustředění pěveckých sborů a orchestru, cestovné a ubytování při soutěžích, financuje 

jízdné žáků VO při malování v plenéru, financuje propagační materiál, fotografování akcí školy, 

drobné dárky při soutěžích, spolupořádá mnohé akce školy, připravuje dětský karneval a den dětí pro 

žáky školy, organizuje zájezdy žáků školy za kulturou do divadel.  

 

Spolupráce ZUŠ s KPH má v Orlové bohatou tradici. Pravidelné koncerty komorní hudby v koncertním 

sále přivádějí do prostor školy všechny orlovské milovníky vážné hudby. Žáci školy mají na koncerty 

vstup zdarma. Pravidelně zde vystupují umělci z celé republiky, a tak i naši žáci a jejich rodiče mohou 

takto obohatit svůj kulturní život. 

 

 

V Orlové dne 10.10.2016 

Zpracoval: Martin Szymik, DiS. – zástupce statutárního orgánu 
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Příloha č. 1 – tabulka dalšího vzdělávání 

 

Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků  

v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí 

 Rekvalifikace 

 Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

 Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

 Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění 

 Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

 Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

 Vzdělávání seniorů 

 Občanské vzdělávání 

 Čeština pro cizince 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 Jiné – vypište:……………………………. 
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Příloha č. 2 – tabulka projektů 

 

 

 

Nově zahájené projekty: 

Název 
projektu 
 

Operační 
program/Zdroj 
financování 
 

Registrační 
číslo 
projektu 
 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - 
příjemce/partner 

(v případě, že škola je 
partner, uvést 
příjemce) 

 

Rozpočet 
projektu 
(v případě 
partnerství 
také částka, 
která 
připadá na 
školu) 

 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Období 
realizace  
 

       

       

 

Projekty již v realizaci: 

Název 
projektu 
 

Operační 
program/Zdroj 
financování 
 

Registrační 
číslo 
projektu 
 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - 
příjemce/partner 

(v případě, že škola je 
partner, uvést 
příjemce) 

 

Rozpočet 
projektu 
(v případě 
partnerství 
také částka, 
která 
připadá na 
školu) 

 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Období 
realizace  
 

       

       

 

 


